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Mau Beli Smartphone Baru? Ini Trend
Smartphone untuk Tahun 2018!
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Smartphone adalah barang elektronik yang nyaris tidak dapat lepas dari genggaman tangan manusia, karena
smartphone memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat mengisi waktu luang kita. Tidak heran, jika
perusahaan raksasa dunia yang memproduksi smartphone terus berlomba-lomba untuk mencari desain yang
unik serta kualitas yang baik untuk mendapat perhatian di mata masyarakat.
Pada tahun 2017 ini banyak sekali smartphone dengan desain yang unik. Salah satu desain smartphone yang
sedang trending tahun ini adalah smartphone yang berdesain bezel-less (bezel atau besi pinggiran tipis).
Kedatangan desain ini diprediksi akan terus trending hingga tahun-tahun berikutnya dan membuat

masyarakat melupakan desain lama dengan bezel yang tebal hingga enggan membeli ponsel dengan bezel
yang tebal dan memberikan kesan memiliki layar yang kecil.
Beberapa perusahaan raksasa yang memasarkan smartphone mereka di Indonesia dengan desain bezel-less
yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah Samsung, Apple dan beberapa brand lainnya. Samsung
pertama kali merilis smartphone dengan desain seperti itu adalah pada saat peluncuran Samsung Galaxy S8
yang dimana menjadi dimulainya era bezel-less dan yang paling terakhir adalah iPhone paling canggih yakni
iPhone X dari Apple. Produk keluaran dua perusahaan ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia
dibuktikan dengan animo penggemar yang tinggi dalam menyambut kehadiran mereka.
Tidak hanya gengsi yang membuat masyarakat membeli smartphone yang terbilang mahal ini melainkan,
desain yang ditawarkan sangatlah unik dan memberikan kepuasan melihat layar smartphone karena dengan
bezel yang tipis otomatis membuat tampilan depan terutama layar smartphone semakin menarik.
Dibalik kelebihan pada desain ini tentulah masih terdapat beberapa kekurangan. Contoh kekurangan utama
adalah banyak dari aplikasi yang belum optimal dalam mendukung layar rasio 18.5:9 yang biasa terdapat di
ponsel bezel-less.
Begitulah tren smartphone yang dipastikan akan menjadi trending di tahun 2018 nanti. Jika FIFers ingin
membeli smartphone berdesain besel-less, pastikan desain ini cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian ya
dan jangan lupa, pakai SPEKTRA untuk pembiayaannya!
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